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Tato Smlouva o Akreditovaném registrátorovi (dále jen „Smlouva“) je uzavřena mezi EURid vzw
a (jméno registrátora (dále jen „Vy“)) a definuje podmínky vaší činnosti jako Akreditovaného
registrátora pro doménová jména .eu a jejich varianty v jiných písmech, jakož i práva a povinnosti
z toho vyplývající.

1

DEFINICE POJMŮ

Akreditací“ se rozumí udělení práva a povinnosti nabízet Registrační služby, a to na základě
úspěšně dokončeného Procesu akreditace.
„Proces akreditace“ znamená Vaši žádost, naše přijetí Vaší žádosti a písemné potvrzení Vaší
Akreditace, Váš podpis této Smlouvy, Vaše trvalé dodržování této Smlouvy a zaplacení
příslušných poplatků.
„(Akreditovaný) registrátor“ (nebo „Vy“) znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která je
námi akreditována k poskytování Registračních služeb Držiteli doménového jména, a to buď
přímo nebo prostřednictvím svých prodejců, zástupců nebo subdodavatelů v souladu s touto
Smlouvou.
„Platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí nařízení 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), příslušné vnitrostátní právní předpisy o ochraně
osobních údajů a další související regulační pokyny vyplývající z těchto právních předpisů v
aktuálním znění.
„Správce“ má význam uvedený v GDPR.
„Doménovým jménem“ se rozumí doménové jméno pod Doménou nejvyšší úrovně .eu a jejími
variantami v jiných písmech (.ею a .ευ).
„Nezbytným zpracováním registrátorem“ se rozumí Vaše zpracování Osobních údajů
týkajících se Držitele, u něhož je zpracování nezbytně nutné výhradně pro účely Vaší správy
zákazníků ve vztahu k Držiteli nebo u něhož je zpracování prováděno jménem jakéhokoli jiného
registru doménových jmen anebo v případech, kdy je zpracování nezbytně nutné pro technické
poskytování vašich služeb výhradně vámi a vaším jménem.
„Osobní údaje“ mají význam uvedený v GDPR.
„Narušení bezpečnosti osobních údajů“ se rozumí narušení bezpečnosti vedoucí k
náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zpřístupnění nebo
zpřístupnění předaných, uložených nebo jiným způsobem zpracovaných Osobních údajů.
„Zpracování“ má význam uvedený v GDPR.
„Zpracovatel“ má význam uvedený v GDPR.
„Držitelem“ nebo „Držitelem doménového jména“ se rozumí fyzická osoba nebo právnická
osoba zastoupená oprávněnou osobou jednající jménem této právnické osoby, která
zaregistrovala Doménové jméno prostřednictvím Registrátora.
„Registrací“ se rozumí právo udělené Držiteli k užívání Doménového jména na omezenou,
obnovitelnou dobu, aniž by došlo k převodu vlastnictví, a s výhradou (1) našich Všeobecných
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podmínek pro doménová jména .eu, .ею a .ευ a (2) jakéhokoli zákonného nebo jiného prohlášení
přijatého v této souvislosti orgánem Evropské unie.
„Registračními službami“ se rozumí služby registrace, obnovy, aktualizace, převodu nebo
jiných úkonů týkajících se Doménových jmen nabízené Držitelům registrace a další technické
služby související s Doménovými jmény.
„Registrem“ (nebo „námi“) se rozumí neziskové sdružení EURid vzw (RPR Brussel – DIČ BE
0864.240.405, se sídlem na adrese Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgie), jmenované Evropskou
komisí správcem registru Domény nejvyšší úrovně .eu a jejích variant v jiných písmech.
„Pravidly“ se rozumí veškeré právní předpisy (EU), nařízení a pravidla platná pro doménová
jména v doméně .eu a jejích variantách v jiných písmech, Všeobecné podmínky pro doménová
jména .eu, .ею a .ευ, Pravidla ADR, Zásady ochrany osobních údajů a další platné zásady,
pravidla a/nebo předpisy zveřejněné na webových stránkách Registru https://eurid.eu/.
„(Doménou) druhé úrovně“ se rozumí jméno na druhé úrovni v hierarchii systému doménových
jmen (domain name system, DNS) přímo pod Doménou nejvyšší úrovně, například označení
„eurid“ v adrese „www.eurid.eu“.
„Spekulativní a zneužívající registrací“ se rozumí Registrace, která je totožná nebo
zavádějícím způsobem podobná jménu, k němuž je uznáno nebo stanoveno právo vnitrostátním
právem a/nebo právem Společenství, pokud taková Registrace: a) byla registrována držitelem
bez práva nebo oprávněného zájmu nebo b) byla registrována nebo je používána ve zlé víře.
„Doménou nejvyšší úrovně“ nebo „TLD“ se rozumí jméno na vrcholu hierarchie DNS. TLD
označuje řetězec písmen následující za poslední tečkou („.“), například „.eu“ v adrese
„www.eurid.eu“. Registr řídí, které Domény druhé úrovně jsou v TLD .eu povoleny.

2

VAŠE ÚLOHA AKREDITOVANÉHO REGISTRÁTORA

2.1

Vaše akreditace
Podpisem této Smlouvy nebo pokračováním v nabízení Registračních služeb souhlasíte s tím, že
splňujete následující Akreditační kritéria a budete je splňovat po celou dobu platnosti této
Smlouvy:
2.1.1. Předložíte oficiální doklad o podnikání, např., a je-li to relevantní:








oficiální název společnosti a právní formu uvedenou v obchodním rejstříku
registrační číslo společnosti
adresu uvedenou v obchodním rejstříku
jméno (jména) oprávněného zástupce (oprávněných zástupců) tak, jak je zveřejněno
DIČ
nejnovější a aktuální výpis z obchodního rejstříku
poslední (koordinované) stanovy.

2.1.2. Potvrzujete, že Vaše finanční situace je dobrá, a to předložením:
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úplné úhrady příslušné částky (zálohy)




účetní závěrky za předchozí fiskální rok (roky) (pouze pro existující právnické osoby)
dokladu o pojištění podnikatelské odpovědnosti.

2.1.3. Máte a udržujete své provozní internetové stránky alespoň v jednom úředním jazyce
Evropské unie, přičemž tyto stránky obsahují alespoň:




Vaše úplné identifikační údaje (jako je oficiální název společnosti, právní forma,
registrační číslo, adresa, telefon, e-mailová adresa a internetové stránky)
jasné informace o nabízených službách a cenách
ověření dostupnosti domény nebo odkaz na https://whois.eurid.eu.

2.1.4 Poskytujete Držitelům řádnou zákaznickou podporu prostřednictvím telefonu, e-mailu, chatu
nebo jinými prostředky alespoň v jednom z úředních jazyků Evropské unie, a to v souladu s tím,
co je uvedeno na Vašich webových stránkách nebo v jiných příslušných obchodních materiálech.
2.1.5. Zavazujete se, že Držitelům zpřístupníte naše Pravidla a necháte je naše Pravidla přijmout.
2.1.6. Máte technickou způsobilost k profesionálnímu provádění a podpoře Registračních služeb
pro doménová jména.
2.1.7. V rámci Procesu akreditace uhradíte zálohu ve výši nejméně 2500 EUR (dva tisíce pět set
eur) bez bankovních poplatků nebo poplatků za převod.
2.1.8. Jste aktivním registrátorem, tj.
(i) musíte mít placené transakce ve výši alespoň 500 EUR ročně. Pokud této minimální částky
500 EUR nedosáhnete, bude její zbývající část fakturována poměrně (nově akreditovaní
registrátoři jsou od platby v prvním roce Akreditace osvobozeni) a (ii) musíte se alespoň jednou
ročně přihlásit do rozhraní https://registry.eu a ověřit, zda jsou Vaše kontaktní údaje i nadále
přesné a aktuální. Pokud nejsou, jste povinni nás o tom neprodleně informovat, abychom je
aktualizovali.
2.1.9. V případě, že byla Vaše žádost o Akreditaci zamítnuta, řídíme se lhůtou v délce nejméně
jednoho (1) roku, než povolíme Vaši novou žádost.
Během platnosti této Smlouvy máme právo kdykoli ověřit, zda tato kritéria stále splňujete.

2.2

Vaše práva Akreditovaného registrátora
2.2.1. Jako Akreditovaný registrátor máte nevýhradní právo nabízet Držitelům Registrační služby,
a to za podmínek stanovených v této Smlouvě. Tato Smlouva vám nedává žádné právo,
pravomoc ani oprávnění k provozování nebo správě Registru.
2.2.2. Po Vaší Registraci nebo prodloužení registrace Doménového jména zaregistrujeme a
udělíme Držiteli doménového jména právo používat toto Doménové jméno. Právo používat
Doménové jméno bude uděleno pouze v případě, že Registrace bude v souladu s Pravidly.
2.2.3. Jako Akreditovanému registrátorovi Vám bude přidělen účet na https://registry.eu, což je
rozhraní registrátora, které můžete používat v souladu s oddílem 5.2.
2.2.4. Jako Akreditovaný registrátor můžete používat označení „Akreditovaný registrátor EURid“
a doprovodné logo, a to výhradně po dobu platnosti této Smlouvy a v souladu s našimi pokyny a
instrukcemi zveřejněnými na https://registry.eu.
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2.3

Vaše povinnosti Akreditovaného registrátora
2.3.1 Zajistíte a doložíte, že každý Držitel, pro kterého registrujete Doménové jméno, přijal
Pravidla účinná v době Registrace a splňuje všechny požadavky stanovené v Pravidlech, mimo
jiné včetně potvrzení Držitele registrace, že podle jeho vědomí je žádost o registraci Doménového
jména podána v dobré víře a neporušuje práva žádné třetí strany a že Držitel registrace splňuje
kritéria způsobilosti dle Pravidel.
2.3.2 Na naši první žádost a bez zbytečného odkladu nám poskytnete písemný doklad
prokazující, že Držitel registrace souhlasí s Pravidly a dodržuje je.
2.3.3 Nebudete registrovat Doménová jména, aniž byste k tomu dostali výslovný pokyn od
Držitele registrace. Bez ohledu na výše uvedené můžete registrovat omezený počet Doménových
jmen výhradně pro vlastní potřebu, aniž byste k tomu byli výslovně pověřeni Držitelem registrace.
Pro účely tohoto odstavce nebudou Doménová jména registrovaná s registračními údaji, které
jsou podstatně podobné Vašim údajům nebo které jsou s vámi spojené (např. mají stejné telefonní
číslo, e-mailovou adresu nebo kontaktní osobu), považována za registrovaná na pokyn Držitele
registrace.
2.3.4 Zajistíte, aby registrační údaje spojené s Doménovým jménem, které nám byly
předloženy, byly vždy přesné, úplné a aktuální a aby tyto údaje byly údaji Držitele, a nikoli Vašimi
vlastními údaji. E-mailová adresa uvedená v kontaktních údajích Držitele bude patřit pouze
Držiteli, nikoli Vám, ledaže prokážete, že si Držitel registrace výslovně vyžádal něco jiného.
2.3.5 Každému Držitele sdělíte včas všechny informace, které jsou relevantní a/nebo mohou
ovlivnit vztah mezi Držitelem a námi. Vyhrazujeme si právo kdykoli kontaktovat Držitele
registrace, abychom se ujistili, že obdržel všechny relevantní informace.
2.3.6 Zajistíte, aby doba registrace Doménového jména, jak je smluvně dohodnuta s Držitelem,
vždy odpovídala směrodatné době Registrace uvedené v registrační databázi a ve webovém
systému WHOIS.
2.3.7 Držiteli i nám budete v souvislosti s Registračními službami pomáhat a poskytovat plnou
součinnost.
2.3.8 Přijmete odpovídající opatření, abyste zabránili Spekulativním a zneužívajícím
registracím.
2.3.9 Budete dodržovat Pravidla a zdržíte se přímé či nepřímé spolupráce s jakoukoli stranou,
která by porušovala Pravidla nebo by k takovému porušování podněcovala. O každém takovém
zneužití nás budete neprodleně informovat.
2.3.10 Pokud do Registračních služeb pro Doménová jména zapojíte jakoukoli třetí stranu, plně
za ni odpovídáte a jste povinni zajistit, aby tato třetí strana vždy dodržovala povinnosti stanovené
v této Smlouvě.
2.3.11 Budete nás informovat o jakékoli zásadní změně právní struktury nebo vlastnictví Vaší
organizace.
2.3.12 Budete udržovat své kontaktní údaje na svých webových stránkách a na našem rozhraní
přesné, úplné a aktuální, abychom Vás mohli kdykoli kontaktovat.

3

VAŠE ÚLOHA ZPRACOVATELE

Jako Správce Vás tímto ustanovujeme Zpracovatelem, jehož úkolem je Zpracování určitých
kategorií Osobních údajů Držitelů. V této souvislosti budete tyto Osobní údaje zpracovávat
výhradně pro účely provádění Registračních služeb naším jménem a v souladu s našimi pokyny.
K zamezení jakýchkoli pochybností: tato Smlouva Vám nebrání provádět Nezbytné zpracování
7/13

registrátorem v souladu s Platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Další informace
o našich příslušných úlohách a povinnostech jsou k dispozici na https://registry.eu.
Ve vztahu k Registračním službám a činnostem v rámci Zpracování, které jako Zpracovatel naším
jménem provádíte:















budete dodržovat jasné zásady ochrany osobních údajů, které budou v souladu s
Platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, a budete o nich informovat
každého Držitele registrace;
budete informovat každého Držitele registrace o tom, že Osobní údaje nezbytné pro
poskytování Registračních služeb jsou nám, jakožto Správci, sdělovány a odkazovat na
naše zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách a informovat
Držitele registrace o tom, jak zpracováváme všechny obdržené Osobní údaje;
budete nám oznamovat Narušení bezpečnosti osobních údajů do 48 hodin od okamžiku,
kdy se o něm dozvíte; budete nám taktéž nápomocni při oznamování Narušení
bezpečnosti osobních údajů v souvislosti s Osobními údaji shromážděnými pro účely
Registračních služeb dle této Smlouvy, při provádění posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů a při předchozích konzultacích s dozorovými úřady, které jsme povinni s
ohledem na dostupné informace provést;
budete nás neprodleně a bez zbytečného odkladu informovat o žádostech Držitelů
registrace, kteří uplatňují svá individuální práva (jako je právo na přístup, právo na
opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů
nebo právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů), jakož i o jakýchkoli
jiných žádostech, stížnostech nebo sděleních týkajících se našich povinností podle
Platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, a budete nám ohledně nich plně
nápomocni;
budete vytvářet a uchovávat dokumentaci ohledně vašich činností v rámci Zpracování
naším jménem, údajů o Zpracovateli (o vás) a Správci (o nás), případných přenosů
Osobních údajů a popisu technických a organizačních opatření, která jste přijali;
na naši žádost nám zpřístupníte veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s
Platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a s povinnostmi vyplývajícími z
této Smlouvy a v těchto záležitostech s námi budete plně spolupracovat;
zavedete nezbytná opatření na ochranu Osobních údajů před protiprávním nebo
neoprávněným Zpracováním a nezbytná opatření vyžadovaná Platnými právními
předpisy o ochraně osobních údajů;
budete zachovávat důvěrnost Osobních údajů s výjimkou jejich zpřístupnění
zaměstnancům, zástupcům a subdodavatelům nebo jiným zástupcům, kteří se podílejí
na Zpracování Osobních údajů a kteří:
o byli informováni o důvěrné povaze Osobních údajů a o nezbytných
bezpečnostních opatřeních,
o absolvovali příslušné zaškolení v oblasti Platných právních předpisů o ochraně
osobních údajů,
o při přístupu k Osobním údajům prochází procesem identifikace a přihlášení
uživatele a jsou smluvně zavázáni k důvěrnosti a ochraně údajů;
omezíte přístup k Osobním údajům pouze na osoby nezbytně nutné za účelem provádění
činností v rámci Zpracování naším jménem;
budete nám na požádání poskytovat zprávy za uplynulý kalendářní rok o: a) Vašich
činnostech v rámci Zpracování; b) Vašich protokolech týkajících se přístupu k Osobním
údajům; a c) případech Porušení zabezpečení osobních údajů.

Výše uvedené Vás nezbavuje povinnosti dodržovat Platné právní předpisy o ochraně osobních
údajů ve vztahu k činnostem v rámci Nezbytného zpracování registrátorem.
Pokud nejste (nebo již nejste) usazeni v Evropském hospodářském prostoru nebo v zemi, která
je Evropskou komisí považována za zemi poskytující odpovídající úroveň ochrany Osobních
údajů v souladu s evropskými právními předpisy o ochraně osobních údajů, provedete veškerá
opatření, která jsou podle Platných právních předpisů o ochraně osobních údajů nutná k povolení
přenosu.
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4

POPLATKY A ÚHRADY

V rámci Procesu akreditace jste povinni uhradit zálohu ve výši nejméně 2500 EUR (dva tisíce pět
set eur) bez bankovních poplatků nebo poplatků za převod.
Budete hradit příslušný poplatek jménem kteréhokoli Držitele za všechny zpoplatněné transakce
a za každé Doménové jméno. Tyto zpoplatněné transakce jsou uvedeny na našich webových
stránkách a zahrnují mimo jiné Registraci, obnovení, prodloužení doby platnosti, reaktivaci,
uzamčení registru a (hromadný) převod Doménových jmen.
Vyhrazujeme si právo poplatky za zpoplatněné transakce kdykoli změnit, o čemž vás budeme
informovat prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli, a to nejpozději třicet (30)
dní před účinností změn v poplatcích. Nejsme povinni Vám ze zálohy platit jakékoli úroky.
Vystavujeme měsíční faktury a z této částky odečítáme všechny splatné transakce za každé
Doménové jméno. Doménová jména, která nebudou před vypršením platnosti smazána, budou
automaticky obnovena a příslušné poplatky budou automaticky odečteny z Vašeho účtu.
V případě převodu Doménového jména bude příslušný poplatek za takový převod automaticky
odečten z účtu Registrátora žádajícího o převod, a to jakmile převod nabude účinnosti. Poplatky
hrazené převádějícím Registrátorem nevracíme, a to ani částečně.
Naše faktury se zavazujete hradit do třiceti (30) dnů od data jejich vystavení. Pokuty za pozdní
platby a úroky z prodlení uplatňujeme bez předchozího upozornění. Pokuty za pozdní platby se
počítají jako 10 % ze splatné částky (minimálně 250 EUR), přičemž dlužná částka je navíc
zatížena úrokem ve výši 1 % měsíčně, počítaným za každý započatý měsíc. Tím nejsou dotčena
práva na jiné opravné prostředky dle této Smlouvy.
Jste-li Akreditovaným registrátorem po dobu alespoň dvou (2) po sobě jdoucích let, můžete nám
udělit zplnomocnění k přímému inkasu plateb v rámci jednotné oblasti pro platby v eurech
(SEPA), a to za podmínky, že disponujete evropským bankovním účtem a využíváte SEPA. Po
podpisu zplnomocnění SEPA budeme strhávat z Vašeho bankovního účtu částky za zpoplatněné
transakce dle měsíčních faktur a ze všech budoucích faktur budeme odečítat zůstatek zálohy,
který bude na Vašem účtu po nabytí účinnosti tohoto zplnomocnění ještě k dispozici.

Veškeré poplatky a platby jsou v EUR; veškerá rizika spojená se směnou nebo kolísáním měny
související s Registračními službami nesete Vy.

5
5.1

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Proces registrace
Proces registrace je plně automatizovaný; jste povinni dodržovat námi vypracované postupy
Registračních služeb. Tyto postupy jsou podrobněji popsány na https://registry.eu.
Vyhrazujeme si právo Proces registrace kdykoli změnit, o čemž vás budeme informovat e-mailem
nejpozději třicet (30) dní před nabytím účinnosti změn v Procesu registrace, nevyžadují-li změny
právních předpisů, požadavky na technickou stabilitu nebo bezpečnost nebo naléhavé zásahy
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jinak. Současně vám poskytneme veškeré technické informace potřebné k jejich řádnému
provedení.

5.2

Přístup k našim systémům a jejich využívání s
K našim systémům budete přistupovat a využívat je v dobré víře a způsobem, který je funkčně i
technicky v souladu s našimi uživatelskými příručkami zveřejněnými na https://registry.eu nebo
zpřístupněnými jiným způsobem. Nebudete přetěžovat naši síť ani nám bránit v poskytování
našich služeb. Nebudete jednat způsobem, který by mohl ohrozit stabilitu našich systémů nebo
internetové sítě.
Budete nás neprodleně informovat o jakékoli zjištěné poruše nebo ohrožení našich technických
systémů a poskytnete nám veškeré podklady, které nám mohou pomoci s diagnostikou a
případnou nápravou nebo vylepšením při takové technické závadě. Vznik takové poruchy je
považován za důvěrnou informaci, která by neměla být zveřejněna bez našeho předchozího
písemného souhlasu.

6

PŘEVOD

Berete na vědomí, že Držitel má v souladu s Pravidly právo převést Doménové jméno na nového
Držitele a/nebo na jiného Akreditovaného registrátora. Dodržováním postupů uvedených v
Pravidlech potvrzujete a zaručujete platnost převodu Doménového jména. V průběhu jednotlivých
fází procesu převodu budete spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami.
Pokud tyto závazky nedodržíte, vyhrazujeme si právo převod provést, aniž bychom za něj nesli
odpovědnost.

7

DOBA PLATNOSTI SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem úspěšného dokončení vašeho Procesu akreditace nebo
dnem 13. října 2022, podle toho, co nastane později, a uzavírá se na dobu jednoho (1) roku.
Na konci tohoto prvního období jednoho (1) roku bude tato Smlouva automaticky prodloužena o
další období jednoho (1) roku, ledaže jedna ze stran písemně oznámí druhé straně, že o
prodloužení této Smlouvy nemá zájem, a to s výpovědní lhůtou tři (3) měsíce, nebo bude-li
ukončena níže uvedenými způsoby.

7.1

Ukončení našeho mandátu
Platnost této Smlouvy bude okamžitě ukončena, pokud z jakéhokoli důvodu nebudeme nadále
schopni nabízet Registraci. Zříkáme se jakékoli odpovědnosti za škody vyplývající z takového
ukončení, ledaže by k ukončení došlo z důvodu hrubé nedbalosti nebo podvodu z naší strany.
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Jakmile se dozvíme o nadcházejícím ukončení našeho mandátu, vynaložíme veškeré úsilí,
abychom umožnili pokračování nebo převod této Smlouvy k datu ukončení nebo dříve a mohli
Vás informovat s dodatečným předstihem před ukončením našeho mandátu.

7.2

Porušení smlouvy
Pokud porušíte některou z podmínek této Smlouvy, upozorníme Vás na to e-mailem a/nebo
doporučeným dopisem s výzvou k ukončení takového porušování.
Pokud takové porušení nenapravíte v námi poskytnuté lhůtě, vyhrazujeme si právo pozastavit
nebo ukončit Smlouvu, případně uložit mírnější sankci, a to bez dalšího upozornění a bez nároku
na náhradu škody.

7.3

Okamžité ukončení
Tuto Smlouvu můžeme okamžitě ukončit, pokud nastane některá z následujících událostí:
•
•

7.4

dojde-li k bezprostřednímu ohrožení naší obchodní činnosti v důsledku Vašeho jednání
nebo opomenutí,
je-li v důsledku Vašeho jednání nebo opomenutí ohrožena bezpečnost nebo řádný výkon
našich systémů.

Úpadek nebo likvidace
Tato Smlouva bude ukončena okamžitě a bez nároku na jakoukoli kompenzaci, dostanete-li se
do úpadku, podáte-li návrh na soudní vyrovnání nebo skončí-li Váš podnik v likvidaci.

8

DŮSLEDKY UKONČENÍ

Při ukončení této Smlouvy jste povinni neprodleně uhradit všechny dlužné poplatky splatné do
okamžiku ukončení a Váš účet Registrátora bude zrušen. Veškerá Doménová jména ve Vašem
portfoliu budou převedena k jednomu nebo více Akreditovaným registrátorům. Vrátíme Vám také
případný zůstatek zálohy na vašem účtu.
Po ukončení této Smlouvy vrátíte a/nebo vymažete a/nebo anonymizujete (v primárních datech i
záložních kopiích) Osobní údaje zpracovávané v rámci Registračních služeb podle této Smlouvy,
pokud právní předpisy EU nebo členského státu EU nevyžadují uchovávání Osobních údajů. Tím
nejsou dotčena vaše práva a povinnosti ve vztahu k Osobním údajům, na něž se vztahuje
Nezbytné zpracování registrátorem. Splnění těchto požadavků prokážete do jednoho (1) měsíce
od ukončení této Smlouvy. Ustanovení upravující Zpracování osobních údajů zůstávají v platnosti
i po ukončení této Smlouvy, dokud nebudou všechny Osobní údaje zpracovávané výhradně
naším jménem podle této Smlouvy vráceny a/nebo vymazány a/nebo anonymizovány.
Po ukončení této Smlouvy přestanete používat označení „Akreditovaný registrátor EURid“, náš
název a naše logo (loga).
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9

POSTOUPENÍ PRÁV A ČINNOST DALŠÍHO
SMLUVNÍHO ZPRACOVATELE

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte svá práva a povinnosti vyplývající z této
Smlouvy postoupit jinému Akreditovanému registrátorovi.
Ke smluvnímu zajištění kterékoli z činností v rámci Zpracování, je-li to nezbytné k zajištění
Registračních služeb, můžete zmocnit třetí stranu, a to za předpokladu, že nás o tom budete
předem písemně informovat. Další smluvní zpracovatel je při zpracování Osobních údajů vázán
stejnými smluvními požadavky na jejich ochranu, jakými jste vázáni podle této Smlouvy vy,
přičemž jste plně odpovědní za jakékoli jeho selhání.

10 ODŠKODNĚNÍ
Odškodníte nás za jakékoli soudní nebo mimosoudní nároky na náhradu škody vznesené vůči
nám Držiteli registrace nebo třetími stranami v souvislosti s nabízenými produkty a službami,
mimo jiné včetně nároků souvisejících s Vaším porušením této Smlouvy, nároků souvisejících s
Registračními službami, nároků souvisejících s ukončením našeho mandátu, nároků třetích stran
na práva k některému Doménovému jménu, nároků souvisejících s technickými závadami nebo
nedostatky a nároků vzniklých v důsledku porušení Platných právních předpisů o ochraně
osobních údajů, které lze vám nebo některému z vašich dalších smluvních zpracovatelů v
souvislosti s touto Smlouvou přičíst.

11 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
V každém případě je naše odpovědnost za škody omezena na výši Registračního poplatku
platného v době, kdy s námi bude spor zahájen. Souhlasíte s tím, že po nás nemůžete požadovat
vyšší ani žádnou jinou náhradu škody.

12 RŮZNÉ
Tato Smlouva se řídí právem Belgie. Veškeré související spory budou podléhat výlučné
pravomoci bruselských soudů.
Veškeré změny této Smlouvy nebo Pravidel Vám budou oznámeny (prostřednictvím e-mailové
adresy, kterou jste nám poskytli) a automaticky vstoupí v účinnost třicet (30) dní po oznámení.
Pokud do třiceti (30) dnů od takového oznámení neobdržíme e-mailem nebo doporučeným
dopisem Váš nesouhlas s upravenými podmínkami nebo pokud budete nadále využívat naše
služby, má se za to, že s upravenými podmínkami souhlasíte.
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Tato Smlouva nemá vliv na žádná práva duševního vlastnictví dotčených stran (zejména, nikoli
však výlučně, na převod vlastnictví nebo licencí k příslušným právům duševního vlastnictví
některou ze stran).
Ve všech ohledech je směrodatnou verzí této Smlouvy verze anglická, která má v případě
jakýchkoli rozporů s přeloženými verzemi přednost.
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